Särskilda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
i Eskilstuna
Beslutade av kommunfullmäktige den 11 februari 2016 § 6.

Eskilstuna kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter
enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän
ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617) och i
kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel på
försäljningsplatserna i kommunen. Syftet med förskrifterna är att upprätthålla den
allmänna ordningen.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Fristadstorget, Smörtorget,
Järntorget, Rådhustorget och Östra torget.
Med torghandel menas försäljning av frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel,
egentillverkat hantverk, nyproducerade varor och produkter som säljs direkt på
försäljningsplatsen.
Tillagad mat får endast säljas från iordningsställd försäljningsvagn.
På Fristadstorget får endast frukt, bär, grönsaker, blommor, livsmedel och
egentillverkat hantverk saluföras.
Gränser för det område inom försäljningsplatsen där torghandel får förekomma
samt torgplatsernas placering, storlek fastställs av stadsbyggnadsnämnden.
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Fasta och tillfälliga torgplatser
3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns fasta och tillfälliga torgplatser vilka
fördelas och upplåts av stadsbyggnadsnämnden.
En fast torgplats upplåts från tre månader till längst ett år och får användas under
alla dagar som är upplåtna för torghandel de dagar upplåtelsen gäller.
En fast torgplats på Fristadstorget ska användas regelbundet under upplåtelsetiden.
Tillståndsinnehavaren ska bedriva torghandel på torgplatsen minst 50 % av
upplåtelsetiden.
En tillfällig torgplats upplåts för viss dag och anvisas av stadsbyggnadsnämnden.

Fördelning av torgplatser
4 § Vid fördelning av torgplatser gäller följande:
Fasta och tillfälliga torgplatser bokas och administreras av stadsbyggnadsnämnden.
Högst en torgplats får tilldelas samma försäljare på en försäljningsplats. En
försäljare får tilldelas torgplats på flera försäljningsplatser om försäljaren är
registrerad som arbetsgivare.
Tillståndsinnehavarens rätt att använda torgplatsen får inte överlåtas på någon
annan, vare sig kortvarigt eller långvarigt. I fall en tillståndsinnehavare av en fast
torgplats inte senast klockan 09.00 har intagit platsen eller gjort anmälan till
stadsbyggnadsnämnden, har nämnden rätt att låta någon annan använda platsen
som tillfällig torgplats den dagen.

Tider för försäljning
5 § Torghandel får äga rum alla vardagar måndag till lördag.
Försäljning får börja tidigast klockan 07.00 och ska avslutas senast klockan 19.00.
Dag före söndag och helgdag får försäljningen dock pågå längst till klockan 16.00.
Försäljaren på en torgplats får inte tidigare än en timma före försäljningstidens
början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. Försäljningsplatsen ska
vara iordningsställd senast klockan 10.00.
Senast en timme efter försäljningstidens slut ska försäljaren ha tagit bort varor och
redskap från försäljningsplatsen.
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Tillståndsinnehavaren av en fast torgplats är skyldig att på begäran av
stadsbyggnadsnämnden tillfälligt flytta till annan torgplats inom försäljningsplatsen
i samband med att torget upplåts för annat arrangemang eller liknande.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl
föreligger får stadsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske
andra tider än vad som ovan gäller eller att torghandeln ska ställas in helt.

Försäljarens upplysningsskyldighet
6 § Försäljare på en torgplats ska genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt
sätt lämna upplysning om försäljarens namn och telefonnummer.
Enligt skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om särskild skattekontroll
av torg- och marknadshandel är försäljaren skyldig att för upplåtaren visa Fskattsedel för innevarande år eller lämna information om namn eller firma, personeller organisationsnummer, adress och telefonnummer.
Försäljaren ska med en giltig legitimation identifiera sig för att säkerställa vem
torgplatsen upplåts till.

Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, vapen, vapenliknande produkter, sprängämnen, pyrotekniska varor
samt rasistiskt, drogliberalt, pornografiskt material eller annat likvärdigt material,
som medför olägenhet ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel
8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i
tillämpliga delar det som stadgas i EU:s livsmedelsförordningar, livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och med stöd av denna lagstiftning
meddelade föreskrifter. I förekommande fall ska verksamheten vara registrerad hos
kommunens miljö och räddningstjänstnämnd.

Placering av varor och redskap samt försäljningsplatsen utformning
9 § Varor, redskap och flyttbara skyltar får inte placeras utanför torgplatsen.
Tak får inte sättas lägre än 2,0 meter över marken.
På Rådhustorget får inte väggar byggas runt torgplatsen.
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På försäljningsplatser där stadsbyggnadsnämnden beslutat om särskild utformning
och utseende av torgståndet ska dessa riktlinjer följas.

Uppställning av fordon
10 § För uppställning av fordon på försäljningsplatsen gäller följande:
På Fristadstorget, Rådhustorget och Östra torget får fordon inte ställas upp/parkeras
på försäljningsplatserna.
Fordon som används för transport av varor och redskap får under av- och
pålastning ställas upp på försäljningsplatsen och omedelbart efter av- eller
pålastning avslutas föras bort. Fordonet ska dock senast klockan 10.00 vara
bortförda från försäljningsplatsen.
På Fristadstorget får uppställning och försäljning ske från försäljningsvagnar efter
stadsbyggnadsnämndens anvisningar.
På Smörtorget och Järntorget får försäljare ställa upp ett (1) fordon för förvaring
eller försäljning. Fordonet ska rymmas inom torgplatsen och får inte ta annan yta i
anspråk.
Avflyttning från torgplatsen före försäljningstidens slut skall ske på ett sådant sätt
att pågående torghandel eller annan pågående verksamhet på torget ej störs.
På Rådhustorget är totalvikten för fordon begränsad till högst 3,5 ton.

Renhållning m.m.
11 § Försäljaren ska se till att torgplatsen hålls ren och snygg under
försäljningstiden.
Försäljaren på en torgplats är skyldig att senast 1 timma efter försäljningstidens slut
ha städat torgplatsen samt samlat ihop och fört bort avfall och annat skräp från
rörelsen.
Skräp och avfall från rörelsen får inte slängas i allmänna papperskorgar.

Avgift
12 § För upplåtelse av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift
enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
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Avgift för upplåtelse av fast torgplats faktureras i förskott per kalenderkvartal och
ska vara betald senast den första varje ny kvartalsperiod.
Avgift för tillfällig torgplats ska vara betalad innan försäljaren tar platsen i anspråk.

Överträdelse av föreskrift
13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och
fjärde styckena, 4 § fjärde stycket första meningen, 5 §, 7 § och 9-11 §§ kan dömas
till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

